
Младен Обрадовић: Упад РОСУ на север Косова и одузимање таблица последице су Вучићевог лежања на поду у Бриселу и победе од 5:0; његова политика према КиМ је катастрофална
уторак, 21 септембар 2021 10:24

Упад РОСУ на север Косова и одузимање таблица директне су последице
Вучићевог лежања на поду у Бриселу, „величанствене победе од 5:0“ и потписивања
низа споразума којима се Србија одрекла преосталих полуга државности и
суверености на Косову и Метохији — изјавио је Младен Обрадовић, председник
покрета Образ.

  

  

„Пре Вучића смо на Косову и Метохији имали: полицију, судство, општине, цивилну
заштиту, телекомуникације, ЕПС, саобраћајне ознаке Србије итд. 'Аца Србин' је све то
предао сепаратистичким 'властима' и натерао Србе да узимају шиптарска документа и
полажу заклетву на тзв. Уставу Косова“, нагласио је Обрадовић.
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Упад РОСУ на север Косова и одузимање таблица директне су последице Вучићевог
лежања на поду у Бриселу, „величанствене победе од 5:0“ и потписивања низа
споразума којима се Србија одрекла преосталих полуга државности и суверености на
Косову и Метохији. ⏬ pic.twitter.com/ZPxv5V9OVO

  — Младен Обрадовић (@MladenObraz) September 20, 2021    

  

Он је подсетио да је споразум о таблицама је потписан 2016. године, те да је председник
Србије добро знао шта ће се десити по истеку рока од пет година.

  

Младен Обрадовић је приметио да су се пре ступања на власт Александра Вучића на
северу Косова без проблема користиле регистарске таблице Србије, укључујући и оне са
ознакама Косовске Митровице (КМ) и других градова јужне српске покрајине.
„Захваљујући Александру Вучићу и Марку Ђурићу (а пре њих Борису Тадићу и Борку
Стефановићу) Срби на Косову и Метохији су приморани да користе шиптарска
документа и регистарске ознаке“, каже Обрадовић.

  

Председник Образа је истакао да пре Вучићевог доласка на власт „припадници
РОСУ нису смели ногом да кроче на север Косова“, а када су једном и покушали,
морали су да се повуку након сукоба у селу Зупче, када је погинуо један припадник
те специјалне јединице. Међутим, после потписивања Бриселског споразума они
„упадају кад год и како год пожеле“.

  
  

Приликом потписивања Бриселског споразума Александар Вучић изјавио да је добио
усмено обећање НАТО-а да неће бити дугих цеви на северу Косова без сагласности
локалне заједнице, док данас видимо припаднике РОСУ са дугим цевима, а председник
СНС-а ни да бекне о том „обећању“

    

Обрадовић је нагласио и да је приликом потписивања Бриселског споразума Александар
Вучић изјавио да је добио усмено обећање НАТО-а да неће бити дугих цеви на северу
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Косова без сагласности локалне заједнице, док „данас видимо припаднике РОСУ са
дугим цевима, а председник СНС-а ни да бекне о том 'обећању'“.

  

„Последице Вучићеве политике према Косову и Метохији су катастрофалне“, закључио
је Младен Обрадовић.

  

(НСПМ)

  

 3 / 3


